
แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

1 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเคร่ืองปรับสมุดคูฝาก
อัตโนมัติ (Passbook 
Update)
 ของสาขาพระนครศรีอยุธยา
 โดยวิธีตกลงราคา

55,845.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท พอยท ไอที คอน
ซัลทิ่ง จํากัด 55,845.00 
บาท

บริษัท พอยท ไอที
 คอนซัลทิ่ง จํากัด
 55,845.00 บาท

เปนผู
ใหบริการเดิม 
และมีราคา
คาจางที่
เหมาะสม

ใบส่ังจางเลขที่          
 จพ.(สจส.)29/2560   
  ลงวันที่ 1/2/2560

2 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร Notebook 
จํานวน 1 เคร่ือง

65,000.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท โกฟซัพพลาย 
จํากัด 64,000.01 บาท 
บริษัท สมารท เทคโนโลยี
 โซลูชั่น จํากัก 66,126.00
 บาท

บริษัท โกฟซัพ
พลาย จํากัด 
64,000.01 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาต่ํา
กวาผูเสนอ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)30/2560    
   ลงวันที่ 1/2/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ขออนุมัติจัด Software 
Tableau Desktop 
Professional จํานวน1 
License ใหกับฝายสอบ
ทานสินเชื่อ โดยวิธีตกลงราคา

77,040.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 
77,040.00

บริษัท เอ็มโฟกัส 
จํากัด 77,040.00

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน
งบประมาณ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)31/2560    
   ลงวันที่ 1/2/2560

4 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ HP
 Color LaserJet CP2025  
จํานวนรวม 6 กลอง โดยวิธี
ตกลงราคา

22,300.00           _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุกิจ จํากัด 
22,242.09 บาท

บริษัท สหธุกิจ 
จํากัด 22,242.09
 บาท

บริษัท เปน
ผูแทน
จําหนายหมึก
พิมพโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.) 32/2560   
   ลงวันที่ 2/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร  Mac (iMac) 
จํานวน 1 เคร่ือง และ
Software Adobe Creative
 Cloud จํานวน 1 Licenses 
 โดยวิธีตกลงราคา

180,000.00 166,920.00 วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 
160,596.30 บาท บริษัท 
เอสพีวีไอ จํากัด 
(มหาชน)166,920.00 
บาท

บริษัท สหธุรกิจ 
จํากัด 
160,596.30 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาต่ํา
กวาผูเสนอ
ราคารายอ่ืน

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.) 35/2560   
   ลงวันที่ 6/2/2560

6 ขออนุมัติจัดจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบบริหารทรัพยสิน
ถาวร (Fixed Asset) เปน
เวลา 1 ป

353,000.00 352,789.70 วิธีพิเศษ จากบริษัท เอวิชั่น จํากัด
352,789.70 บาท

จากบริษัท เอวิชั่น
 จํากัด
352,789.70 บาท

บริษัท เปน
ตัวแทน
จําหนาย
ผลิตภัณฑ 
และเปนผูขาย
เดิมใหกับ
ธนาคาร มี
ความ
เชี่ยวชาญใน
การซอมแซม
แกไข

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.)37/2560    
   ลงวันที่ 6/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาบอวิน โดย
วิธีตกลงราคา

10,000.00            _ วิธีตกลงราคา จากรานฟอลโล อ้ิงค  
10,000.00 บาท

จากรานฟอลโล 
อ้ิงค  10,000.00 
บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาไม
เกิน

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)38/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560

8 ขออนุมัติจัดซื้อ Wi-Fi Router
 ใหกับฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
 สาขากาฬสินธุ โดยวิธีตกลง
ราคา

4,494.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอส.คอมพิว
เตอร จํากัด 4,494.00 
บาท

บริษัท ที.เอส.ค
อมพิวเตอรจํากัด
 4,494.00 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
และอุปกรณ
ผาน

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)39/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560

9 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาลพบุรี โดย
วิธีตกลงราคา

9,490.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ธนสินทีวี จํากัด 
9,490.00 บาท

บริษัท ธนสินทีวี 
จํากัด 9,490.00 
บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ
การซอมแซม

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)40/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี  
 โดยวิธีตกลงราคา

9,900.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 9,990.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
9,990.00 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)41/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560

11 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาเพชรบุรี 
โดยวิธีตกลงราคา

9,400.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท  เพชรบุรีติวเตอร
ไอทีจํากัด 9,400.00 บาท

บริษัท เพชรบุรีติว
เตอรไอที จํากัด 
9,400.00 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)42/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560

12 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขานครสวรรค 
โดยวิธีตกลงราคา

9,450.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดไวซ-โฮลดิ้งส 
กรุป จํากัด  9,450.00 
บาท

บริษัท แอดไวซ - 
 โฮลดิ้งส กรุป 
จํากัด  9,450.00
 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)43/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาอุดรธานี  
โดยวิธีตกลงราคา

9,290.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สมารท เซอรวิส 
ตึกคอม สํานักงานใหญ 
จํากัด 9,290.00 บาท

บริษัท สมารท 
เซอรวิส ตึกคอม 
สํานักงานใหญ 
จํากัด 9,290.00 
บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)44/2560    
 ลงวันที่ 7/2/2560

14 ขออนุมัติจัดจางบริษัท
ภายนอกดําเนินการติดตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอรคืนใหกับ
สาขาในเขตกทม.และ
ปริมณฑล และจัดเก็บความ
เรียบรอยภายในตู Rack 
อาคาร 2 ชั้น 17 โดยวิธีตก
ลงราคา

36,380.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ทริปเปล เอ็ม ซิส
เต็มส เทคโนโลยี จํากัด 
36,380.00 บาท

บริษัท ทริปเปล 
เอ็ม ซิสเต็มส 
เทคโนโลยี จํากัด
 36,380.00 บาท

เปนผู
ใหบริการเดิม 
และมีราคา
คาจางที่
เหมาะสม

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.)45/2560    
 ลงวันที่ 9/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสีใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขา เชียงใหม 
โดยวิธีตกลงราคา

9,900.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดนชัยเทค จํากัด
 9,900.00 บาท

บริษัท เดนชัยเทค
 จํากัด 9,900.00
 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ
การซอมแซม

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)46/2560    
 ลงวันที่ 9/2/2560

16 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสีใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขา รอยเอ็ด 
โดยวิธีตกลงราคา

9,500.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,500.00 บาท

บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร 
จํากัด 9,500.00 
บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ
การซอมแซม

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)47/2560    
 ลงวันที่ 9/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสีใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขา ฉะเชิงเทรา
 โดยวิธีตกลงราคา

8,990.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 8,990.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
8,990.00 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ
การซอมแซม

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)48/2560    
 ลงวันที่ 9/2/2560

18 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาหาดใหญ 
โดยวิธีตกลงราคา

8,900.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท บี.พ.ี ไอที โซลูชั่น 
จํากัด 8,900.00 บาท

บริษัท บี.พ.ี ไอที 
โซลูชั่น จํากัด 
8,900.00 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)49/2560   
  ลงวันที่ 14/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสี
สําหรับเคร่ืองพิมพ Epson 
Stylus Pro 4900 พรอม
กลองซับหมึก   จํานวน 45 
กลอง จากบริษัท ที.เอ็น.แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร จํากัด โดยวิธี
ตกลงราคา

150,442.00 150,442.00 วิธีตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 149,800.00 
บาท บริษัท ที.เอ็น.แม็ค
เน็ท เซ็นเตอร จํากัด 
130,005.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น.
แม็คเน็ท เซ็น
เตอร จํากัด 
130,005.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาต่ํา
กวาผูเสนอ
ราคารายอ่ืน

ใบส่ังซื้อเลขที่            
  จพ.(สจส.)50/2560  
   ลงวันที่ 16/2/2560

20 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึก
สําหรับเคร่ืองพิมพ 
Passbook Tally รุน 5040 
จํานวน 500 กลอง โดยวิธี
พิเศษ

240,750.00 240,750.00 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอกซ
ปอรต อิมปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท บริษัท
 ยิบอินซอย จํากัด 
321,000.00 บาท

บริษัท กนกสิน 
เอกซปอรต อิม
ปอรต จํากัด 
240,750.00 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาต่ํา
กวาผูเสนอ
ราคารายอ่ืน

ใบส่ังซื้อเลขที่           
จพ.(สจส.)51/2560   
 ลงวันที่ 16/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม
แกไขเคร่ืองสํารองไฟฟา 
(UPS) ขนาด 3 KVAของ
เคานเตอร บิ๊กซีออนนุช โดย
วิธีตกลงราคา

26,750.00            _   วิธีตกลงราคา บริษัท ซีเอสพีเอ็ม 
(ประเทศไทย) จํากัด 
26,750.00 บาท

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม
 (ประเทศไทย) 
จํากัด 26,750.00
 บาท

เปนผู
ใหบริการเดิม 
และมีราคา
คาจางที่
เหมาะสม

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส.)52/2560 
ลงวันที่ 17/2/2560

22 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ Fuji
 Xerox  CM205FW  จํานวน 
12 กลอง โดยวิธีตกลงราคา

22,500.00            _   วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท
เซ็นเตอร จํากัด 
22,470.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น.
แม็คเน็ทเซ็นเตอร
 จํากัด 22,470.00
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคามี
ราคาเหมาะสม

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส).53/2560  
 ลงวันที่ 17/2/2560

23 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก 
Samsung รุน MLT-D201L 
จํานวน 200 กลอง โดยวิธี
พิเศษ

1,891,000.00 1,891,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 1,891,000.00 บาท

บริษัท ลีกา บิส
สิเนส จํากัด 
1,891,000.00 
บาท

บริษัท เปน
ผูแทน
จําหนายหมึก
พิมพโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขที่            
  จพ.(สจส.)54/2560  
   ลงวันที่ 17/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ 
สําหรับเคร่ืองพิมพ ยี่หอ HP 
Laser Pro 200 color  MFP
 M276 nw จํานวน 10 ตลับ 
โดยวิธีตกลงราคา

25,300.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุกิจ จํากัด 
25,200.64 บาท

บริษัท สหธุกิจ 
จํากัด 25,200.64
 บาท

บริษัท เปน
ผูแทน
จําหนายหมึก
พิมพโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส.)58/2560   
 ลงวันที่ 21/2/2560

25 ขออนุมัติจางขนยายและ
ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร 
และอุปกรณส่ือสาร ของ
ฝายสป.1และสป.2 ไปพื้นที่
ทําการชั่วคราว โดยวิธีตกลง
ราคา 

38,520.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท มีผลว จํากัด 
38,520.00 บาท

บริษัท มีผลว 
จํากัด 38,520.00
 บาท

มีราคาคาจาง
ที่เหมาะสม

ใบส่ังจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)59/2560   
  ลงวันที่ 22/2/2560

26 ขออนุมัติจัดจางการ
ใหบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไข Server  
สําหรับระบบCredit 
Scoringโดยวิธีพิเศษ

420,000.00 386,142.00 วิธีพิเศษ บริษัท โปรเฟสชันนัล 
คอมพิวเตอร จํากัด 
360,000.00 บาท

บริษัท โปรเฟส
ชันนัล 
คอมพิวเตอร 
จํากัด 
360,000.00 บาท

มีราคาคาจาง
ที่เหมาะสม 
และบริษัทมี
ความ
เชี่ยวชาญใน
การซอมแซม
แกไข

ใบส่ังจางเลขที่          
จพ.(สจส)60/2560     
 ลงวันที่ 22/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาลําพูน  
โดยวิธีตกลงราคา 

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เดนชัยเทค จํากัด
 10,000.00 บาท

บริษัท เดนชัยเทค
 จํากัด 10,000.00
 บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ

ใบส่ังซื้อเลขที่         
จพ.(สจส.)62/2560    
 ลงวันที่ 22/2/2560

28 ขออนุมัติจัดซื้อ Software 
Office Home and 
Business 2016 จํานวน 12 
Licenses โดยวิธีตกลงราคา

93,732.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท เท็นซอฟท จํากัด 
90,778.80 บาท บริษัท 
เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด
 คอมมูนิเคชั่น 91,035.60
 บาท

บริษัท เท็นซอฟท
 จํากัด 90,778.80
 บาท

บริษัทเสนอ
ตรงตาม
ขอกําหนด
และราคาต่ํา
กวาผูเสนอ
ราคารายอ่ืน

ใบส่ังซื้อเลขที่           
 จพ.(สจส.)63/2560   
 ลงวันที่ 23/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 ขออนุมัติจัดจางแกไข
โปรแกรม MAC-4 (ระบบ
พัสดุคงคลัง) โดยวิธีตกลง
ราคา

16,050.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ดับเบิ้ล ไพน 
จํากัด 16,050.00 บาท

บริษัท ดับเบิ้ล 
ไพน จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัทเปน
ผูแทน
จําหนาย มี
ความ
เชี่ยวชาญ 
การซอมแซม

ใบส่ังจางเลขที่           
 จพ.(สจส.)64/2560   
 ลงวันที่ 23/2/2560

30 ขออนุมัติวาจางบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) 
เปนระยะเวลา 2 ป โดยวิธี
ตกลงราคา

190,460.00 190,460.00 วิธีตกลงราคา บริษัท บุคโดส จํากัด
190,460.00 บาท

บริษัท บุคโดส 
จํากัด190,460.00
 บาท

บริษัทเปน
ผูแทน
จําหนาย มี
ความ
เชี่ยวชาญ 
การซอมแซม

ใบส่ังจางเลขที่        
จพ.(สจส.) 65/2560  
 ลงวันที่ 24/2/2560



แบบสขร.1

ลําดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560
สวนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี ใหกับฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค สาขาสกลนคร   
โดยวิธีตกลงราคา 

10,000.00 _ วิธีตกลงราคา บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 9,990.00
 บาท

บริษัท ไอที 
สมารท เซอรวิส 
จํากัด 9,990.00 
บาท

มีราคาซื้อ
ขายที่
เหมาะสม 
เปนผูขายใน
พื้นที่สาขา 
สะดวกตอ

ใบส่ังซื้อเลขที่          
จพ.(สจส)66/2560     
 ลงวันที่ 24/2/2560


